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A CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.185.758/0001-04, situada à Rua 

José Augusto de Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto de Abreu, Muriaé/MG, neste ato 

representada por seu Advogado NILO SÉRGIO AMARO FILHO, brasileiro, 

Advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 135.819 vem solicitar ESCLARECIMENTO, 

ao edital supramencionado, que segue: 

 

DOS FATOS 

 

Após realizar detida análise no edital, há alguns pontos que merecem ser 

esclarecidos. Aduz o item 6.3 e 6.4 que: 

 

6.3. Estima-se um número de inscritos de 26.540 (vinte e seis 

mil quinhentos e quarenta);  

6.3.1. A estimativa de inscrições de que trata o Termo de 

Referência foi obtida pelo total de vagas ofertadas para todos 

os níveis, com base na média dos números de candidatos 

inscritos, nos seguintes termos: Estimativa de Inscrições: 2.654 

(Vagas ofertadas) X (multiplicado) pela média (10) de inscritos 

para cada vaga (2.654 X 10 = 26.540)  

6.4. Mesmo que o número de inscrições exceda o número 

estimado no item anterior, a empresa contratada receberá 

integralmente os valores excedentes. Contudo, a empresa 

deverá estar preparada para executar o concurso, ainda que o 
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número de inscritos seja inferior ao estimado no Termo de 

Referência, não cabendo questionamentos futuros quanto ao 

valor recebido, estando ciente que o valor recebido será 

proporcional ao número de inscritos; 

 

Contudo o edital não apresenta de quem será a responsabilidade pelos 

candidatos que obtiverem a isenção da taxa de inscrição. Com relação ao exposto, 

pergunta-se, quem deverá arcar com os custos referentes aos candidatos que 

obtiverem a isenção da taxa, Contratante ou Contratada? 

 

Outro ponto que merece especial atenção, encontra-se no item 21.1.3: 

 

21.1.3. Os candidatos aprovados aos cargos de Agente de 

Trânsito e Guarda Municipal, após o resultado final serão 

submetidos um curso preparatório de caráter eliminatório, 

respeitando ordem classificatória das provas anteriores. Para a 

Guarda Municipal deverão ser obedecidas as disposições da 

Lei Municipal nº 316/2015 de 23 de dezembro de 2015 e 

alterações. 

 

Com relação ao item supracitado, de quem será a responsabilidade de 

aplicação do curso preparatório a ser ministrado aos aprovados para os cargos de 

Agente de Trânsito e Guarda Municipal? 

Aduz o item 14.3, alínea “i” que: 

 

i) ATESTADO que a empresa ou instituição apresentou o 

sistema de recepção das inscrições, digitalização e correções 

das folhas respostas, por meio físico e demonstrado perante a 

Secretaria Municipal da Administração.  

NOTA: O prazo para apresentação do sistema é de 02 (dois) 

dias úteis antes da data da sessão e deverá ser agendado 

com a Secretaria Municipal da Administração, através do 

telefone (91) 3256-2100, no horário de expediente das 08h00 

horas às 14h00 horas, de segunda a sexta-feira, que emitirá 
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uma declaração que a empresa apresentou no prazo o 

sistema. 

 

De que modo devemos apresentar o referido sistema à Administração? Por 

meio de fotos, por atestados ou por outro modo que a Administração entenda ser 

mais viável? 

 

CONCLUSÃO 

 

Espera a Consulplan seja recebida a presente peça, para que os 

questionamentos sejam respondidos . 

 

Requer seja a resposta encaminhada para os seguintes endereços 

eletrônicos: 

 

licitacao@consulplan.com; licitacao01@consulplan.com; juridico@consulplan.com 

 

Ou documentalmente, a ser enviado para o seguinte endereço: 

 

 

CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA LTDA, situada à Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto de 

Abreu, Muriaé/MG, CEP 36.883-031 

 

Muriaé, 04 de setembro de 2017 
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